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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao  Senhor  Wancley  Charles  Rodrigues  de
Carvalho

 A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o
Art. 26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Wancley Charles
Rodrigues de Carvalho.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Apresento a honraria ao ex-deputado estadual e policial civil, Wancley Charles Rodrigues de
Carvalho. Wancley nasceu em Fátima do Sul (MS), é servidor público, lotado na Polícia Civil
como investigador, desde 2007, e foi parlamentar nessa Casa de Leis durante a 18ª Legislatura.
Geógrafo de profissão e pós-graduado em gestão pública, o policial, filiado ao mesmo partido
que o meu, Partido Verde, merece a honraria.

Wancley foi eleito em primeiro lugar na coligação "Coragem e Atitude para Mudar III” (PRP, PSC,
PSDC, PRB e PV), com 19.639 votos.

Filiado no Partido Verde (PV), desde 2003, Wancley foi um dos responsáveis por fundar o
Partido Verde em Pontes e Lacerda, sendo este seu único partido até a presente data.

Wancley foi eleito vereador, em Pontes e Lacerda, em 2008, como o candidato mais votado do
PV em todo o estado, e o segundo mais votado naquele pleito municipal.

Em 2012 reelegeu-se vereador por Pontes e Lacerda, dessa vez sendo o mais votado daquela
eleição. Nos dois mandatos de vereador, Wancley se tornou um dos parlamentares mais
premiados do estado.
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Nos anos de 2009, 2010 e 2012 foi considerado pela Ângulo Pesquisas e Rotary Club, o político
destaque de Pontes e Lacerda. Já em 2012 foi reconhecido como o vereador mais atuante de
Mato Grosso. O currículo do jovem deputado conta ainda com outros 17 prêmios que
reconhecem seu trabalho prestado à comunidade.

Dos homens, Wancley foi o deputado mais novo do parlamento estadual na última legislatura.
Representante legítimo da região oeste de Mato Grosso, que abrange 22 municípios, com cerca
de 200 mil habitantes, tendo obtido, nas eleições de 2014, votos em 105 municípios do estado.

De família financeiramente pobre, mas rica em valores, o jovem ex-parlamentar sempre recebeu
apoio familiar para os estudos. O que segundo ele foi fator decisivo da sua formação pessoal.

Concurseiro nato, Wancley foi aprovado em cinco concursos públicos, passou pela Unemat,
Sistema Prisional e hoje exercendo carreira de investigador de polícia da Polícia Judiciária Civil
do Estado de Mato Grosso.

Entre as prioridades de atuação de seu mandato como Deputado Estadual a bandeira da
segurança pública, com foco na fragilidade da região de fronteira e melhorias na condição de
trabalho dos servidores, foi muito forte, obtendo inúmeros resultados positivos para a instituição,
também houve foco em turismo regional sustentável, desenvolvimento econômico dos
municípios da região oeste e melhorias na educação estadual.

Através de suas emendas parlamentares praticamente todos os 22 municípios de sua base
eleitoral, região oeste do Estado, puderam executar obras importantes para a sociedade.

Um de seus principais legados na política foi a conclusão por parte do Governo do Estado de
uma etapa de pavimentação da Rodovia MT 473, conhecida como estrada do Matão, com
trecho de 07 Km, na cidade de Pontes e Lacerda, obre que trouxe muitos benefícios para
milhares de usuários.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Junho de 2019

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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